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ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Atte Kunnari avaa kokouksen kello 12.00. 
 
Kokous: Puheenjohtaja Atte Kunnari avasi kokouksen kello 12.01.  
 

 
2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
Nuorisovaltuuston säännöissä kohdassa 5 sanotaan: ”Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja 
päätäntävaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen 
kokousta ja paikalla on vähintään 10 nuorisovaltuutettua.” 
 

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu syyskauden alussa.  
 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 
 
Pohjaesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Kokous: Todettiin kokouksen läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2). Hallitus esittää 
pöytäkirjantarkastajiksi Katja Laitista ja Åsa-Sofia Viittasta. Lisäksi hallitus esittää Niina Ekstamia ja 
Minna Arolaa tarvittaessa ääntenlaskijoiksi. 
 

Kokous: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katja Laitinen ja Åsa-Sofia Viittanen ja 
ääntenlaskijoiksi Niina Ekstam ja Minna Arola.  

 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Pohjaesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 Kokous: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. Kaupungin tervehdys 
 

Pohjaesitys: Timo Koivisto tuo Jyväskylän kaupungin tervehdyksen Huippukokoukseen. 
 

Kokous: Timo Koivisto toi Jyväskylän kaupungin tervehdyksen Huippukokoukseen. 
 

 
6. Menettelytapajärjestys 

 
Pohjaesitys: Atte Kunnari esittelee kokouksen menettelytapajärjestyksen. Hyväksytään kokouksen 
menettelytapajärjestys. 

 
Kokous: Atte Kunnari esitteli kokouksen menettelytapajärjestyksen. Hyväksyttiin kokouksen 
menettelytapajärjestys. 

 
 

7. Toimintakertomus 2019-2020 
 

Pohjaesitys: Atte Kunnari ja Unna Luoma esittelevät nuorisovaltuuston toimintakertomuksen 
kaudelta 2019-2020. Vahvistetaan toimintakertomus kaudelta 2019-2020.  
 

Kokous: Atte Kunnari ja Unna Luoma esittelivät nuorisovaltuuston toimintakertomuksen kaudelta 
2019-2020. Vahvistettiin toimintakertomus kaudelta 2019-2020.  
 
 

8. Nuorisovaltuuston säännöt 
 

Pohjaesitys: Unna Luoma esittelee nuorisovaltuuston säännöt ja muutosehdotukset sääntöihin. 
Vahvistetaan nuorisovaltuuston säännöt. 
 

Kokous: Unna Luoma esitteli nuorisovaltuuston säännöt ja muutosehdotukset sääntöihin. 
 
Lisättiin kohtaan 1: “Organisaation nimi on Jyväskylän Nuorisovaltuusto. Organisaation kotipaikka ja 
toiminta-alue on Jyväskylä. Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten 
nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Jäsenten tulee joko olla 
Jyväskylässä kirjoilla tai opiskelemassa.” Sääntölauseke “Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti 
ja uskonnollisesti sitoutumatonta” siirrettiin osaksi ensimmäistä kappaletta.  

 
Lisättiin kohtaan 2: “ja osallisuutta sekä edistämään nuorten oloja” ensimmäisen kappaleen loppuun.  
 
Kohdassa 4 eriteltiin edustuspaikkojen jakautuminen seuraavasti: “- jotka edustavat oppilaita ja 
opiskelijoita yläkouluista (yksi (1) edustaja jokaisesta yläkoulusta), Jyväskylän Lyseon lukiosta (4), 
Jyväskylän Schildtin lukiosta (4), Jyväskylän normaalikoulun lukiosta (1), Gradia Jyväskylän 
ammattiopistoista (6), ja kristillisestä opistosta (1).” 
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Selvennettiin vapaiden paikkojen täyttämistä: “[Vapaita paikkoja jäädessä täyttämättä,] 
nuorisovaltuustoa on mahdollista täydentää huippukokouksen jälkeen istuvan valtuuston 
päätöksellä.” 

Lisäksi selvennettiin edustajan vaihtumista: “Kesken toimikauden ei valita uutta edustajaa, vaikka 
edustajan opiskelupaikka vaihtuisi. Esimerkiksi jos kyse on siirtymisestä peruskoulusta toiselle 
asteelle, hänen tilalleen ei kuitenkaan valita uutta edustajaa.” 

Sääntölauseke “Nuorisovaltuuston jäsenen tulee olla kirjoilla Jyväskylän kaupungissa. Kuitenkin 
nuorisovaltuustoon valittu oppilaitoksen edustaja voi olla kirjoilla jossakin muussa kunnassa” 
poistettiin, sillä sen sisältö oli integroitu kohtaan 1.  

 
Kohdasta 5 siirrettiin kohtaan 7 seuraava sääntölauseke: “Nuorisovaltuusto järjestäytyy 
toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
sihteerin, varasihteerin, tiedottajan, somevastaavan sekä kouluyhteistyövastaavan.”  

 
Kohtaan 7 lisättiin lautakuntavastaava, ja muutettiin hallituksen kokoa ja päätösvaltaisuutta sen 
mukaan (vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä ja hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä 
on paikalla). 

Poistettiin: “Hallitukseen kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
varasihteeri, tiedottaja, somevastaava sekä 2 kouluyhteistyövastaava”, sillä se tuottaa turhaa toistoa. 

Poistettiin lauseet: “Hallitus voi esittää hallituksen jäsenen erottamista, josta nuorisovaltuusto tekee 
kokouksessaan päätöksen.” ja “Puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi voi hakea vain sellainen 
henkilö, joka on toiminut nuorisovaltuustossa jo yhden kauden ennen hakemistaan. Perustelemme 
ehdotustamme sillä, että henkilö olisi nähnyt nuorisovaltuuston toimintaa ja tämä auttaisi 
nuorisovaltuustoa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti.” 

Lisättiin myös seuraava kohta: “Hallitus voi myöntää kokouksessaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös 
muille. Hallitus voi halutessaan ehdottaa valtuustolle, että yksittäiset kokoukset tai kohdat ovat 
salaisia, jolloin puhe- ja läsnäolo-oikeus on vain hallituksella.” 

Poistettiin: “Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita ja virkamiehiä, joilla on 
kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.”  

 
Kohdassa 10 muutettiin osallisuuskasvatuksen koordinaattorit yksikkömuotoon.  
 
Kohtaan 12 lisättiin, että sääntömuutosehdotuksen voi tehdä vain nuorisovaltuuston edustaja 
huippukokouksessa.  

 
Vahvistettiin nuorisovaltuuston säännöt hallituksen ehdotusten mukaisesti.  
 

 
9. Kärkihankkeiden esittely 

 
Pohjaesitys: Leevi Lauttaanaho esittelee kärkihankkeita kaudelta 2019-2020. 
 

Kokous: Leevi Lauttaanaho esitteli kärkihankkeita kaudelta 2019-2020. 
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10. Vapaiden paikkojen edustajien valinta 
 

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston säännöissä määritellään, että nuorisovaltuustoon kuuluu kahdeksan 
(8) edustajaa, jotka valitaan vapailta paikoilta syksyn Huippukokouksessa. Valitaan nuorisovaltuuston 
toimikaudelle 2020-2021 kahdeksan (8) vapaiden paikkojen edustajaa. 
 

Kokous: Valittiin nuorisovaltuuston toimikaudelle 2020-2021 kuusi (6) vapaiden paikkojen edustajaa.  
 
 

11. Nuorisovaltuuston uusi kokoonpano 2020-2021 
 

Pohjaesitys: Vahvistetaan nuorisovaltuuston kokoonpano kaudelle 2020-2021. 
 

Kokous: Vahvistettiin nuorisovaltuuston kokoonpano kaudelle 2020-2021.  
 

  
 

12. Muut esille tulevat asiat 
 

Pohjaesitys: Merkitään kokouksessa muut esille tulleet asiat tiedoksi pöytäkirjaan. 
 
Kokous: Merkitään tiedoksi Katja Laitisen ja Atte Kunnarin jäähyväispuheet.  

  
 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Atte Kunnari päättää kokouksen klo 14.00. 
 
Kokous: Puheenjohtaja Atte Kunnari päätti kokouksen klo 13.45. 
 
 
 
 
 
Atte Kunnari, puheenjohtaja   Lotta Niemi, sihteeri 
 
 
 
 
Katja Lahtinen, pöytäkirjantarkastaja  Åsa-Sofia Viittanen, pöytäkirjantarkastaja 

 


